
USNESENÍ č. 02/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 20. ledna 2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Luboše Chouru ověřovatelem zápisu.

2.1 Upravuje smlouvy schválené body 4.7.1. a 4.7.2. na zasedání 01/2011 takto: 
V článku II. odst. 1 se nahrazuje text cca 60 cm. textem max. 40 cm.

2.2.1 Souhlasí s použitím služebního vozidla Škoda Octavia registrační 
značky 8S3 4294 i pro soukromé účely pro starostu města Bc. Josefa Pátka po 
dobu výkonu jeho funkce s tím, že provozní náklady spojené s využíváním 
vozidla (PHM, poplatky) bude hradit městu formou srážky ze mzdy.

2.2.2 Schvaluje Smlouvu o poskytnutí vozidla Škoda Octavia registrační značky 
8S3 4294 pro služební a soukromé účely mezi vlastníkem vozidla Městem 
Čelákovice a Bc. Josefem Pátkem.

2.3.1 Bere na vědomí dopis pí M. Č.

2.3.2 Schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží - st. p.č. 1435/65, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice. Cena dle platné vyhlášky Ministerstva financí – 9,- Kč/ m2 ročně.

4.1 Schvaluje postup pro zpracování plánu strategického rozvoje Města 
Čelákovice do r. 2025.

4.2.1 Po projednání komisí pro rozvoj města souhlasí se záměrem výstavby 
vědecko technického parku Státního výzkumného ústavu materiálů a.s. (SVÚM) 
za splnění následujících podmínek:

1. nejpozději v dalším stupni projektové dokumentace vědecko technického 
parku Státního výzkumného ústavu materiálů požadujeme doložení všech 
podmínek k zajištění stávající úrovně životního prostředí, zvláště v otázce 
zvýšení hladiny hluku zejména ve vztahu k sousedním obytným domům 
v ulici Prokopa Holého (hluk studie).

2. požadujeme projektově dořešit způsob likvidace dešťových vod –
navrhované řešení retencí s přepadem do splaškové kanalizace je 
nevhodné, upřednostňujeme zasakování těchto vod do horninového 
prostředí.



3. z hlediska řešení likvidace odpadů požadujeme podrobnější dopracování 
k jejich skladování a stanovení max. množství, která ve skladu odpadů 
mohou být uskladněna. Dále v předložené dokumentaci není  řešeno 
nakládání s komunálními odpady z provozu objektu (na 60 lidí určitě 
1kontejner 1100 litrů , 1x týdně vyvézt). 

4. Trváme na dopravním napojení areálu z ul. Tovární s příjezdem z ul. 
Spojovací (nákladová vrátnice TOS). Upozorňujeme však investora na 
špatný stav komunikace v u. Tovární a také na skutečnost, že vzhledem 
k finančním možnostem města oprava komunikace není v dohledné době 
plánována.

5. Město Čelákovice bude s vydáním územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na výše uvedenou stavbu souhlasit za podmínky 
spolufinancování opravy příjezdové komunikace v ul. Tovární 
a spolufinancování odvodnění celého území průmyslového areálu TOS 
formou dešťové kanalizace (v případě její realizace) investorem stavby 
vědecko technického parku SVÚM. Podmínky finanční spoluúčasti budou 
upraveny smluvně nejpozději před vydáním vyjádření města 
k dokumentaci ke stavebnímu povolení. 

4.2.2 Schvaluje vyjádření města č. 2/2011 k územnímu řízení na stavbu 
Vědecko technický park Státního výzkumného ústavu materiálu a.s. (SVÚM), 
která bude umístěna na pozemku p.č. 1354/44 v k.ú. Čelákovice.

8.1 Bere na vědomí Zápis ze zasedání bytové komise č. 1 ze dne 11.01.2011.

8.1.1 Souhlasí s výměnou bytů mezi panem M. P., bytem v č. p. 621/B, Lesní, 
Milovice a paní B. V., bytem v č. p. 573/B, Višňová, Milovice.

8.1.2 Souhlasí s výměnou bytů mezi panem V. V., bytem v č. p. 1628, 
Na Stráni, Čelákovice a panen V. V., bytem v č. p. 606, Průběžná, Milovice.

8.1.3 Přiděluje byt č. 4 o velikosti 2+1, ul. Prokopa Holého č.p. 1743, 
Čelákovice manželům A. a H. N. dle seznamu. 

8.1.4 Přiděluje byt č. 25 o velikosti 1+1, ul. Stankovského č.p. 1581, 
Čelákovice panu V. S. Za předpokladu, že přenechá městu byt 3+1, č. bytu 24 
v č.p. 1581, Čelákovice.

8.2 Jmenuje pana Antonína Procházku za člena bytové komise.



11.1 Schvaluje finanční dar 2.000,- Kč Z. H. z Čelákovického klubu potápěčů 
a vodáků za úspěšnou reprezentaci města Čelákovice na Mistrovství Evropy 
a Mistrovství světa 2010.

11.2 Jmenuje členy stavební komise: Lukáš Burda, Mgr. Miloš Špringr, Jakub 
Procházka, Ing. Ludvík Adámek, Petr Polnický, Václav Přibáň, Ing. Milan 
Moravec, Ing. arch. Marek Tichý, Ondřej Bouška, Petr Homola.

11.3 Jmenuje za tajemnici sociální komise paní Šárku Špírkovou.

11.4 Jmenuje za tajemnici komise pro rozvoj města paní Ing. Danu 
Teichmanovou.

11.5 Souhlasí s připojením k dopisu adresovanému společnosti RWE AG, 
Německo, ve věci výstavby paroplynové elektrárny a pověřuje starostu města 
podpisem tohoto dopisu.

Zapsala: Lenka Pitková, 21. 1. 2011

Usnesení ověřil:
Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek
starosta
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